
EFOP-3.1.6-16-2017-00026 
 

A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének beszámolója 

az EFOP 3.1.6 projekt 3. negyedévi megvalósításáról 

Nyári tábor kiemelt figyelmet igénylő, iskoláskorú gyermekek számára 

 

 
A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézménye 2018.08.27.-2018.08.31. között 

tartotta meg Nyári tábor kiemelt figyelmet igénylő, iskoláskorú gyermekek számára című programját 

a Szolnoki Tankerületi Központ EFOP 3.1.6. „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes.” című 

pályázatának keretében. A tábort két helyszínen rendeztük meg párhuzamosan, 

Kunszentmártonban a szakszolgálat épületében, Tiszaföldváron a Művelődési Ház biztosított 

számunkra termet. Az előkészületek eleinte nehezebben indultak be, de szerencsére sikeresen 

lezajlott a szükséges anyagok beszerzése és az étkeztetés megszervezése. Az étkezést a 

tiszaföldvári Oázis Ételbár biztosította számunkra. A kollégák a tábor tervezésébe nagy 

lelkesedéssel kezdtek bele, és igazi csapatmunkával igyekeztek színes programot összeállítani 

a gyermekek számára.  

A tábor szakmai tervezésekor nagy figyelmet szerettünk volna arra fordítani, hogy a 

résztvevő gyermekek elsősorban jól érezzék magukat, élményekhez jussanak, ezáltal a 

szakszolgálati munkát is közelebb hozva a gyermekekhez és szüleikhez is. Emellett azonban 

természetesen a pályázat céljaihoz illeszkedve fő törekvésünk az volt, hogy fejlesztés is 

megvalósuljon.  

Mivel a tábor csúszott, és a nyár utolsó hetében sikerült megtartanunk, így a 

tanévkezdésre készítés, hangolódás is bekerült a feladatok közé. Ezt segítette az időbeosztás is, 

hiszen 8-13 óráig tartottak a foglalkozások, közben szünetekkel, mely illeszkedik az nevelési-

oktatási intézményi szokásokhoz. Minden szakalkalmazott részt vett a programtervezés 

folyamatában, általában ketten voltak a felelősei egy-egy nap megvalósításának a program 

szempontjából.  

Pszichológusaink segítségével az első napon inkább az ismerkedésre, csapatépítésre, 

személyiségfejlesztésre tolódott a hangsúly, mellyel igyekeztünk megalapozni a hét további 

napjait, hogy az egymást kevésbé ismerő gyermekek együtt tudjanak dolgozni majd. A lezárás 

hasonló módon zajlott. A mese-napon szintén előtérbe került a személyiségfejlesztés, érzelmi 

intelligencia, önismeret, egyéb pszichológiai készségek fejlesztése. A hét többi napján is 

többnyire csoportos játékokkal készültek a kollégák, mindenki a saját szakterületére alapozva.  

Az első közösen eltöltött órák után emellett általában volt lehetőség egyéni kreatív, 

alkotó és terápiás tevékenységekre. Mind a mozgásos, mind a kreatív tevékenységek 

kiválasztásánál igyekeztünk olyat választani, melyeknél, ha csak egy-egy feladatban vesz részt 

a gyermek, már többféle képességfejlesztés valósulhat meg. Ezek a teljesség igénye nélkül: 

beszédfejlesztés, beszédértés, szókincsbővítés, mozgásfejlesztés, finommotorika fejlesztése, 

figyelem fejlesztés, szem-kéz koordináció, vizuális memória, önbizalom fejlesztés, 

ismeretbővítés, téri tájékozódás fejlesztése. 

A közösen eltöltött órák reményeink szerint 

előmozdították a gyermekek társas készségeinek, 

kommunikációjának, konfliktusmegoldási 

technikáinak fejlődését is. Fontosnak tartjuk ezeket, 

hiszen a tábor alatt folyamatosan adtunk a 

gyermekek számára egyéni visszajelzéseket is, 

melyekre igény is volt.  
A tábor a visszajelzések szerint jól sikerült, 

eredményesen megvalósult. A gyermekek és a 
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szülők is elégedetten zárták a hetet. A megvalósítás helyszíneinek tárgyi feltételei, valamint a 

párhuzamosan két helyszínen zajló események időnként gördítettek ugyan akadályokat elénk, 

de véleményünk szerint a kitűzött szakmai célok sikeresen megvalósultak, bár sokszor csak 

közben derült ki, hogy ehhez mennyi rugalmasságra és kreativitásra van szükségünk. 

Szerencsére a résztvevő kollégák ebben magas színvonalon teljesítettek. 

 

 

Tiszaföldvár, 2018.09.04. 

 

 

    Fazekas-Dávid Dóra 

    Programfelelős 
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